
ججا هللولوالدين كما  وو للوقولا ه: (( يي رر لي ولوالديك الشكر لولا ه؛  كك  )).أن اش
للا ه: ((  وما ه في قققو دد وق دنا ه  ددع م عولى غيره؛ ل ووق يم ور الولا ه تعالى  كك يش دن  لمهنها أ أنو

رر لي ولوالدي كك لماش وظقق لع ككر الوالدين مع  يش ور لا ه عولى  كك شش ددع م ال ووق  )) ف
كيا ه؟ قرأنا هذه؟ وول وع وهنا  كه دب وما، هذا أظن ن له جوق وح

للوقققولا ه: (( لر إلققى الولققا ه؛  يمققو لجققع ال كر وم دن  لئد الية الكريمة أ ووا وف لمن  طيب، و
يي المصير لل يه.إإ ود كح وو لا ه  دنا ه إلى الول كصر أ وح شل عولى ال يد وي وبر  وخ يم ال لدي  ))، وتوق

دن قققولا ه: (( لمن المخالفة؛ ل يف  لوي كخ ير والت لذي كح لد الية الكريمة الت لمن فوائ و
إصير لم يي ال لل ية هذه الجمولة بمققاإإ وول لص وف يب ك أيها النسان،  لس وحا يأ وس  )) يعهني و

للف  وخا يم للول لذير  لديد والتح يد الته لفي يت كبولها أنها  وق
لس(( ثم قال الولا ه تعالى:  رييي لل لميي ا  إبي  لك  إر رش كت رن  لأ لعىلى  لك  لدا له لج ا رن  إإ لو

لميي ا كه رع إط كت لفال  مم  رىليي إع إه  إب لك  ] (إن جاهققداك) هققذا مبتققدأ15 ))[لوقمققان:لل
يعققود عولققى لعقق ل ي للا ه (جاهققداك) ضققمير فا درس اليققوع م، الضققمير فققي قققو
للققف معهناهققا لكققن معهناهققا: دؤ وكر الم وذ ودين، (معهنى جاهداك) نوقول: ما  لل الوا

جي شيء؟ ((  ومع ك، عولى أ كهد  يج ول ال وذ لسوب ريي لل لمي ا  إبييي  لك  إر رشي كت عىلى أن 
رىلم إع لك به  لبا ه، وقققولا ه:لل ول ك  كولم  لع اا ل  لريك وش لعي  وم وع ل  كج وت  )) يعهني عولى أن 

دنققا ه ل ايققا؛ ل لز ورا لت كح ادا ا كيقق وق ويان الواقع وليس  وب لل دد  كي وق كيس ل ك با ه عولم) هو  ول وما  )
للا ه تعالى: ((  لري ك، وهذا كوقو وش دن لولا ه تعالى  دم بأ كول لع ود  وج ييو لكن أن  كم رنيي لميي لو

إه ببيي لر لد  رن إع كه  كب لس ا إح لم ا  ين إإ لف إه  إب كه  لل لن  له ا رر كب لر ل  لخ هه ا آ لل إإ إه  يىل لع ال لم كع  رد  ))لي
دنققا ه لققن117[المؤمهنون: لولققم أ يع كيد وقققد  ووق ية هذا ال وفائد ] فإن قال قائ ل: ما 

وحققد كج وي دد أن  لول أحقق وحققا يي لوقيق هذا المر حتى ل  كح وت ية فيا ه  وجد؟ قولهنا: الفائد ييو
دنا ه يوقققول: هققذا هققو وشري ك، فكأ ولا ه  دن الولا ه تعالى  انا وأ وها كر يب اما أو  كول لع وب  يول كط وي و
دولف، فهذا هو فائدة وخ وت وي ييمكن أن  ون حوقيوقة الواقع ل  لقع وما كا ية الوا حوقيوق
لمقق ل أن وت للا ه: (ما ليس ل ك با ه عولم)، وقققولا ه: (مققا ليققس) (مققا) هققذه يح قو
اة ور لكقق ون ون  يكو لم ل أن ت وت كولم، ويح لع ال أي الذي ليس ل ك با ه  يصو كو وم اما  كس ون ا يكو ت

كولم. لع لبا ه  اكا ليس ل ك  لري وش لبي  لرك  كش يت اة أي: أن  يصوف ومو
لميي اوقققولا ه: ((  كه رع إط كت وداك، إنفال  وهقق وجا كن  دشققرط وهققو: إ يب ال  )) جققوا

كعهما،  لط يت ومققا،وجاهداك فل  يه در وب وت وما) ولققم يوققق ل: فل  يه كع لط يت ول  وف ولا ه: ( دم ل قو تأ
يهمققا) كع لط يت لولمققة (ل  وك دن  لل وما؛  له لصقق كع اا: فا يوققق ل أيضقق درهما، ولم ي ما قال: فل تب
يل إبراهيقم عوليقا ه لصهما) ولهقذا كقان ققو لمن كولمة (فاع ين في الهنفس  أهو

وللبيا ه: ((  لميي ا لييمالصلة والسلع م  رىلم  إع إمن ال لقد ج اءني  بني  ي ا أبت إ
إتك لمن قولا ه: (يا أبت إن ك جاه ل بما عهندي)، لققذا قققال: (قققديأ  )) أهون 

كوققق ص دهن وبات ال كث لمن إ ومال أهون  وك دن نفي ال لت ك)؛ ل ولم يأ لم ما  كول لع لمن ال جاءني 
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ونا ه قققد دن أسققهنا وهنققاع م أ ود المولققوك رأى فققي الم دن أحقق وكر أ كذ ييقق شهنفوس، و عولى ال
ورهققا، يب كع للي جبر هذه الرؤيا فجاءوا برجقق ل  وع يي ارا  جب وع يم ووقطت فوقال: ادعوا لي  وس
لول ك لز ع الم وف يت أهول ك  دما قال: يمو ول يت أهول ك.  د ص عوليا ه الرؤيا فوقال: يمو ووق ف

لز ع  وهولعوف وغيره فجققاءواو ور ف قال: أعطوني  يدوه وانص وول وج وف يدوه   وقال: اجول
ارا، نعم، يم يع لولا ه  ول أه لول ك يكون أطو د ص عوليا ه الرؤيا فوقال: الم ل ل آخر فوق برج
يمتوقارب إذا كققان أطققولهم وعم، ومعهنى ذل ك معهناه  جهن وعوليا ه ال وب غ  كس وما ه وأ وكر فأ
در عولى الهنفس، كولمققة لبير لا ه أث كع دن الت ويموتون قبولا ه، الحاص ل أ يمر معهناه ب يع
لولمة (اعصهما) ثم قولا ه: (ل تطعهما) ما قققال: ل وك لمن  كعهما) أهون  (ل تط
جشققرك، إذا كققان وراك بال لجققب ولققو أمقق يهما وا شوق وح جوقهما،  يوقم بح درهما أو ل ت وب ت
ون يدو وراك بمققا  وم لجب ولو أمراك بالشرك فكيف إذا أ قق وا الوالدان لهما ح

جيققن، ((  وه شق الوالققدين ليققس بققالمر ال جشرك، ولهذا حقق لم اال كه رع إط كت لال   ))لف
دق دن حقق للق فققإ لة الخققا لصققي لق فققي مع يخولو وم لل وة  دنا ه ل طاع كعهما؟ ل يتط لماذا ل 
لضققيع ين قق فكيققف  وحقق وب لهمققا ال وجقق كو جق الوالدين هو الذي أ لمن ح يب  وج لا ه أو الول

جوقهما. ل ل ح كج لمن أ دوقا ه  ح
لميي اقال المؤلف رحما ه الولا ه: ((  إبييي  لك  إر رشيي كت رن  لأ لعىلى  لك  لدا له لج ا رن  إإ لو

مم رىل إع إه  إب لك  لل لس  ري لقع " هذا تفسير15 ))[لوقمان:لل اة لولوا ووق وف يموا ] يوقول: " 
دنا ه ليس ل ك بققذل ك للا ه: (ما ليس ل ك با ه عولم) أن هذا هو المر الواقع أ للوقو

كولققم ((  ه الع  )) أيفال تطعهميي ا وصيي احبهم ا فييي الييدني ا معروفيي
وولة ((  جص جر وال لب لي ابالمعرو ف ال رن دد لم ا في ال كه رب إح  )) كولمة (فققي الققدنيا)لص ا

لن الققدنيا أو ومقق وراد: فققي ز يم شدنيا ال يمراد بال لفية ل ش ك فيها، ولكن ههنا ال كر وظ

لر يمو يئون) يعهني في أ يش يمراد ( لم ل أن يكون ال وت يئون الدنيا؟ يح يش يمراد با ه  ال
لبققا ه، يا ه  ورك الولقق لر الدين فل تتعدى ما أم يمو افا أما في أ يرو كع وم يهما  كب الدنيا صاح
وولقق غ؛ شدنيا، لكن المعهنى الول أب كي في هذه ال لم ل أن يكون في الدنيا أ وت ويح
ين في الققدنيا ولد إنما تكو وو كين الوالدين وال وب دن المصاحبة  يعولوع م أ وم لمن ال دنا ه  ل
يهما فققي الققدنيا) أي كب دن المعهنققى (فصققاح لدير فالظققاهر أ وجة إلى التوق فل حا
يرو ف " افا، قال المؤلققف: " بققالمع ومعرو كبهما  كنيا صاح شد لر ال يمو فيما يتعولق بأ
ل ع كز وهن لب يب  لف،ض، والهنص وخا ل ع ال كز وهن لب دب  يصو كهن وم اا)  دن (معروف ومعهنى هذا التفسير أ
قذ، وإذا كقان يمضقطرب بق ل هقو شقا لب كن) ليقس  دن) و(أ كيقر (أ وغ لف،ض مع  وخا ال

دنا ه ل يهنبغي أن  وفةييحالكذل ك فإ لصقق افا)  دن (معرو  الوقرآن عوليا ه، ولو قي ل: إ
وفققة يرو كع وم اة  وب كح يصقق افا يعهنققي  يرو كع وم ابا  وحا لص كبهما  لح وصا يذو ف التوقدير  لر مح للمصد
يب لجقق لي دمققا  لم د ص  كوققق ون كوع م وليس فيهققا  ول لبيخ ول  كهنف وليس فيها تو يع ليس فيها 

لهما لكان هذا أولى 
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وولةواتبع((   جصقق كيققر وال وخ لبر كققثرة ال وولة " ال جص جر وال لب  )) قال المؤلف: " بال
لر يمو لمهن ك لكن في أ دوقان  لح وت درهما بما يس وب كولهما و وعة فالمعهنى ص لطي ووق ودع م ال وع

ووق،ط، ((  وف شدنيا  لب إليييال لن ا لمن أ إبيل  إبع س يت لريقققوا وط وسققبي ل)  لبققع  دت  )) (ا
ومققن) ونققاب) ( ومن أ لبي ل  وس لبع  دت وعة " قولا ه: (ا دطا دي بال ول وع إ وج دي) ر ول وناب إ ومن أ )
لما ه يعموع م فه ل هو عولى عمققو يد ال ييفي يم الموصول  هذه اسم موصول، واس
ود بققا ه لريقق يأ قع م  يهو عققا لهما؟ أو  لمن غير كهنهما أو  لم دي  ومن أناب إل أي: اتبع سبي ل 

يوقققول: لولعمققوع م ((  ون ولققى أن  ومهنهما؟ الو دي  ومن أناب إل يصوص أي  يخ إبعال يت ا
لمققنسبيل من أن اب إلي وب  ومققن أنققا كيققا ه ف دهناس، نعم، وعول ج ل ال يك لمن   (( 

لمن باب أولققى، وقققولا ه: (( لولا ه  ي ع سبي جتبا ين ا قز وج ل يكو ودين إلى الولا ه ع لل الوا
يي  يتبع سبيل من أن اب إل لمققنا لمن أين؟  وجع  ور وجع،  ور )) (أناب) بمعهنى 

يسقوق إلققى يف لمقن ال جشققرك إلقى التوحيقد و لمققن ال لصية إلى الطاعقة و المع
الستوقامة والتوقوى 

جدينيوقال: إن سعد بن أبي وقاص   شما ه: ما هذا ال ولما أسولم قالت لا ه أ  
دهنقق وك ير كت وت ول دنا هالذي أتيت بققا ه؟ فوقققال: هققذا هققو الحققق، فوقققالت لققا ه:  وعقق ود وول  أو 

يعققا ه، ود قق ل أ ور بققي، فوقققال: هققذا حقق ديقق وع يت وف يمققوت  دتققى أ دشققراب ح وع م وال الطعققا
وحت إذا هققي ال فولمققا أصققب اا كققام دطعققاع م والشققراب يومقق وكت عققن ال وسقق فأم
يكقق ل يدها أن تأ وولب مهنهققا ولقق وط،ش، فط وع يجو ع وال لمن ال ونة  ودة يعهني تعبا يهو كج وم
كت، في اليوع م الثققاني وب دهنها أ جدين ولك لجع عن هذا ال كر ولن أ ورب وقال: أنا  كش وت
ود ع هققذا جنققي لققن أ ادا فوقال لهققا: كمققا قققالت فققي الول: أ كه يج وبحت أكثر  أص
وقققد لهققي  لل ث وإذا  دثققا كوع م ال ويقق لدهققا، فولمققا كققان فققي ال وهنا لع لوقيت عولى  وب جدين ف ال
يهققو دن هققذا  لميققن أ ادا، فوقققال لهققا: يققا أمققي تعول لدي وش ادا  كه يج اة  ود يهو كج وم وحت  وب كص أ
ودها- ق ل نفس –يعهني وحقق يك وتت  كفس وما ون وئة  لما ل ك  يس قق والولا ه لو كانت نف وح ال

ود ع هذا الدين و كت ..والولا ه ما أ وول وك وأ لزع م  وعا يج ل  در دن ال وأت أ دما ر  فول
لبي تمققوت أو أبققوه  وت قما ه  يجوز للنسان إذا رأى أن أ كث ل هذه الحال ه ل ي لم

لبي يموت يجوز  ييشرك؟لا ه أن وي
: ل.الطالب
ال؟الشيخ جو وأ وت يم لنا ه  وسا لبول لرك  كش يم قنا ه  : طيب لو قال قائ ل لو أراد أن يوقول: إ

.عولى هذا إل لضرورة ..: إذا كان تتوقف الطالب
يبا ه طالب آخر لره وقول ومن أك ...: إل 

لره عولققىالشيخ ككقق يأ وشققيء، أمققا هققذا مققا  يأكره نفسا ه عولققى  ومن  : لكن هذا 
شيء.

: بس هذا فيا ه إنوقاذ روح.الطالب
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يكفر، ...: الشيخ يمر بققال  مققا يجققوز أن يوافققق ولققو. إنوقاذ نفس كققافرة تققأ
لمن أمور ائا، أي شيء تريدين  ل ك شي يت كر لبر ويوقول: أنا ما ضر كص لوي ل فولي كأ وت لبال

قد لا ه  لع وت كس يم لإن شئت يعهني ما ضررالدنيا فأنا  لولققي وإن... ف يك كئت ف لشقق  فإن 
لولي.  يك لت فل تأ كئ لش

كفر.الطالب ونة عولى الك  : وقد يكون التأوي ل هذا إعا
وشقق ك نعققم، فققالمهم أنققا ه ل يجققوز أنالشيخ لسد ل  وعم فيا ه مفا ون  : أي نعم 

وخققا ف ومن ي لسا ه هو وهذا فرق بين  و ف عولى نف وخا ال، نعم لو  جو وأ وت يم يوقول ولو 
وولققا ه وتقق ل ف كوق يي لسققا ه هققو أن  و ف عولى نف لسا ه، لو خا لره أو عولى نف عولى نفس غي

للا ه: ((  ال؛ لوقققو جو وأ وتقق يم ول ذلقق ك  يوقققو وي إئيينأن  لم رط كم كبييه  له وقىل إر ركيي كأ لميين  إل 
دنا ه -أي المسألة الخيرة- ما يجوز فيمققا إذا كققان فيققا هب اليم ان  )) عولى أ

لتا ه ووق كصققرة للسققلع م وفققي مققواف ين لتا ه  يبققو يث دنا ه إذا كققان فققي  دة للسلع م فققإ كصر ين
وهققاد لج لذ يدخ ل في باب ال دنا ه حيهنئ يرع م عوليا ه ذل ك؛ ل وح لللسلع م  دن  كذل يخ ظاهرا 
لق الوقققرآن كولقق كول بخ لعققي إلققى الوققق يد ومد رحما ه الولا ه  كث ل ما حص ل للماع م أح لم
دول وأ وتقق ومققن  لمققن العولمققاء  وف لل بخولققق الوقققرآن  اضققا إلققى الوقققو يره أي وي غي لع يد و
در وصقق ومققن أ كهنهققم  لم لتقق ل، و يوق در ف وص ومن أ لمهنهم  وعى إليا ه، و كد يي ارا بما  وب ظاه وأجا
وبهم ول بالتأوي ل؛ لمن الوقت ل كالماع م أحمد، الماع م أحمد ما أجا يه الولا ه  فحما
كرآن مخولقوق يوق دن ال يع م أحمد فولو قال: إ يل الما يرون ماذا يوقو يظ دن الهناس يهن ل
لولققي هققذه البدعققة وط يولققوق وتهن كخ لوي ل ماذا يوقول العامة؟ يوقولققون م ولو بالتأ
دول فققي هققذه وأ وتقق وي وما ه الولا ه أنا ه ل يجوز أن  يموع م المسولمين فرأى رح يع عولى 

لط ل نعم. وبا لت ال وبا كذلن الحق وإث يخ لمن  للما في ذل ك  الحال 
 لغير الولقا ه وققال:... الهناس يتداولون الرج ل الولي قت ل ذبابة  ...:الطالب

ما. 
در عوليهنقا فقي كتقابالشيخ وم ائا غيقر الولقا ه، هقذا  للقدع م لحقد شقي كهنت  يك : ما 

لتا ه يكققون هققذا دح لصقق دنا ه عولققى توقققدير  لعيف، وأ وض دن الحدي ث  التوحيد وقولهنا: إ
ارا.  ورح بالكفر صد يكفر قد ش لئن بال وم كط يم درب  الرج ل يكون قد ق

لمن الوقت ل لنا ه قتولوا صاحبا ه. الطالب : خائف 
وولققا ههو لمالكن .. : أي الشيخ وع وف دل  اعققا و وولا ه دفا وع وف لمن الوقت ل ه ل إنا ه   خا ف 

نهنا؟  لئ وم كط يم
لت ل الخير. الطالب يق : في الحدي ث الولي 
دربغيره: الالشيخ لت ل، في هذه الحال نوقول: هذا الرج ل الول الولي ققق يق  
درب يره ..وق احا صققد لر وشقق كهن يم درب  وققق دنا ه  درب يظهر أ وق دما  ول دن الول   عن الول ل

وسان  لره إن يأك لجب أن يكون إكراها ه أنوهوبالكفر، وهذا ما يهنفع لنا ه لو  وي  
وراه و  كك وع ال كف ود ووقول  كع ل أو بال احا بققا ه..يهنوي بالف لر وشقق كهن يم وولققا ه  وع وف  لهققا، أمققا إذا 

يره بهذا كزمة انشرح صد وحا ددة و وجا قن المسألة  وشا ف أ دما أكره و يره أو ل صد
الشيء.
احا صدره؟ ... الوقريهنة ...: الطالب  مهنشر
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ابقا عولقى هقذا أن يوققال: أن هقذا..حمق ل بموافوققة اليقة ...: الشيخ   جوا
وم ل عولى مققا كح يي لتا ه  دح لص لدير  نل ضعيف ما يصح، والثاني: عولى توق الحدي ث أو
وبت عققن الرسققول مققا يمكققن أن وث لفق الية الكريمة؛ لنا ه ما يمكن إذا  يوا

للولوقرآن.  افا  يمخال يكون 
جربققا ه..: ما معهنى الطالب  خولوا سبيولا ه ما معهنى قال: مققا عهنققدي شققيء أق

ابا عولى طول.  وبا يذ درب  ابا فوق يذبا جرب لا ه  وق قالوا 
ارا.الشيخ ابا معهناه إنا ه انشرح بالكفر صد وبا يذ درب  : ق

...: الطالب
لره عولى هذا، أي نعم.الشيخ يأك دما  ول ارا  : المهم أنا ه شرح بالكفر صد

...: الطالب
لمث ل مققاالشيخ دح الحدي ث عن الرسول فمعهناه أنا ه اعتبار  وص : إي لكن إذا 

لمن  ور بها. المم السابوقةق ص عوليهنا  وهنعتب لل  
...: الطالب
د صالشيخ وققق وشقان إن المققم السقابوقة إذا  وشقان هققذا عولققى  : ل مو بعولقى 

دصة مو هو بمعهناها إنا ه بققس  اسققمعوها ول تعتققبروا بهققا، لق الرسول عوليهنا 
لدي ث وح يقولهنا لكم في شرح التوحيد أن ال لللعتبار لكن الحدي ث كما  معهناها 

قح.  لص وي ضعيف ول 
اعا للكراه. ....: الطالب  دف
رىلم: (( الشيخ إع إرك بي م ا ليس لك به  رش كت وإن ج اهداك عىلى أن 

رعهم ا إط كت  )) ما معهنى قولا ه: (جاهداك) عبد الرحمن؟ فال 
ور سبحانا ه وتعالى أنهما إذا أمرا بالشققرك ل وك دما ذ ول دم )) هذا التعوقيب  يث  ))

ومن أناب إلى الولا ه قال: (( جتبا ع سبي ل  وب عولي ك ا دن الواج يم تطعهما وأ كث  ((
لجع لطيققع فققالمر يت لرك بالولا ه وبعد أن  كش يت لمهنهما بأن  أي بعد هذه المحاولت 

يلا ه: ((  جدع م فيهققاإلي مرجعكمإلى الولا ه. وقو يققق وبريققة  وخ يجمولققة اسققمية   (( 
كصققر ((  وح للفققادة ال لري (( إليالخققبر  كيقق وغ لإلققى  كعكييم )) ل  إج رر لهنققيلم  )) يع

شدكم كما قال الولا ه تعالى: ((  ور لجع الموروم رر كت  )).وإلى الىله 
لن ((  كىلو لم رع لت رم  كت رن كك لم ا  إب رم  كك كئ بب لن كأ يركم)لف )) يوقول: (فأنبئكم) بمعهنى (أخققب

وزاة وقققد ل يكققون ههنققاك وجققا يم لزع م ال كول يء هققذا يسققت وبا يكهنتم تعمولون) والن لبما  )
ييجققازي دنا ه قققد  وباء أي الخبار ل جبر الولا ه عز وج ل بالن وع يي اما  وزاة ولهذا دائ مجا
كعد وب يره بها ثم  شر لبا ه ويوق يره بذنو ييخب لده المؤمن و دنا ه يخولو بعب لزي فإ وجا يي وقد ل 
يلا ه: (( ويققوع م، وقققو يرهققا لقق ك ال لف كغ يتها عولي ك في الدنيا وأنققا أ ذل ك يوقول: ستر

ككنتم تعمىلون كئكم بم ا  بب لم لفأن يكهنتققم تعمولققون وهققو شققا  )) أي بالققذي 
دم وهقق ومقق ل فولقو  لبيقر دون مقا لقم يع لغير وك وصق لمقن  ومولققا ه النسققان  لك ل ما يع
وثققاب عوليققا ه إذا كققان يي وزى عوليققا ه، لكققن قققد  ييجققا كولا ه فإنا ه ل  بالشيء فولم يعم
دترك، قققال: " وثاب عولى هذا ال يي لمن أج ل الولا ه عز وج ل فإنا ه  وكها  اة تر معصي

رعييتراض ييو ة وميي ا بعييده ا ا إصيي لو كجمىلييو ة ال إزيكم عىليييه و  " قققالفأج ا
جهنققي وجققازاة، ولك لمن لزع م النباء الم دنا ه جع ل  المؤلف: "فأجازيكم عوليا ه" كأ

5



ير ون المقق لء؛ ليكققو دبر الولققا ه عققز وجقق ل  بالنبققا اما ولهذا ع يقولت لكم: ليس لز
ية وزى عوليا ه، وقولا ه: "وجمول ييجا كين أل  وزى عوليا ه وب ييجا ارا بين أن  ازا أو دائ جائ

لمققن قققولا ه ((  وئققة  ود يمبت ووصين االوصققية ومققا بعققدها اعققتراض" الوصققية 
لمققنالنس ان بوالديه لل الولا ه عز وج ل وليققس ذلقق ك  لمن قو دض   )) اعترا

دجققا ه الحسققان هققو انا وو دصى الوالدين إحسا لهنا ه؛ لن الذي و قول لوقمان لب
يوقققوق دن ع ككققر الشققرك؛ ل لذ قز وج ل، وإنما جاءت هذه الوصققية بعققد  الولا ه ع
وولققة كم يج ولى، وفققي الوصققية أيضققا  وعققا وت وو يا ه  ون وحا كب يسقق جق الولا ه  وح كعد  وب لرد  وي الوالدين 

وراضية فمققا هققي؟ هققي قققولا ه: ((  لت حمىلته أمييه وهنيي ا عىلييى وهييناع
وصققى بققا ه ((وفص اله فييي عيي امين يمو يكر) هققو ال ولا ه (أن اشقق دن قققو  )) ل

يصين ا النس ان بوالديه أن اشكر لي ولوالديك لو  )) يكون عهنققدناو
لضققية بيققن......الن اعتراض؟  دية اعترا لصقق اا نوقققول فققي هققذا: الو  طيب إذ

يلا ه: ((  لهنققا ه، وقققو كب كي لوقمققان ل ومقق ننوكل هنيي ا عىلييى وهيي  ))حمىلته أمييه وه
وصى با ه، نعم يمو كع ل الوصية وال لف وبين  اعتراض أيضا 

ومان-: ((   كوق يل ويا  وصا ادا عولى و ق ل -عو وج دز و يي إنه اثم قال الولا ه ع لن كب  )) أيي ا 
وة ((  وة السققيئ إفييالخصققول رن  ككي لت نل ف لد رر لخي رن  إمي نو ة  يبي لح لل  لقيي ا رث إم كك  لت إن 

له ين الىليي كه إ له ا الىل إب إت  إض يأ رر ل
ل إفي ا رو  لأ إت  لوا لم ا يس إفي ال رو  لأ نة  رخر لص

مر إبي لخ مف  إطي له ا )) قولا ه: " (( لل ين  )) أي الخصولة السققيئة " فيققا ه قصققور؛إإ
دن الصواب المراد ((  له ال ين وشققيءإإ ق ل  وسهنة ك وح جيئة أو ال وس كصولة ال  )) أي الخ

جيء ((  وسقق وسققن أو  وح نللمققن  لد رر لخيي إميين  نو ة  يبيي لح لل  لقيي ا رث إم كك  لتيي  )) ((إن 
لل لق ا رث دن الشققيءإم لولا ه فققإ ووق لث لب وبر  وت ييع ال؛ لنا ه  ووقا ين مث كز جمي الو يس كزن، و  )) أي و

لا ه، وقولا ه: ((  لت دف لخ لمن  يولا ه  لثوق وولم  كع يي لل وزن  نلييو لد رر لخ إمن  نو ة  يب يبققوبلح يح  )) هققذه 
لغيرة ((  وص وفة  نةمعرو لر رخ لص إفي  ككن  لت لمنلف كخرة في أي مكان  وص  )) في 

كرض، لكققن الققذين خرجققوا إلققى ارا إل فققي ال يخو يص كرض؟ لنهنا ل نعر ف  ال
لحيح؟ لبصقق لحيح أو ليققس  وص لري ه ل هذا  وند لر فل  يخو يص لب كهنا ه  لم وهنا  ول يءوا  ومر جا ووق ال
يخور فققي الرض، يصقق دن ال يك ل حققال (فققي صققخرة) المعققرو ف أ نعم، عولى 
لل فقي وخقرد لمقن  دة  قبق وح ون  ورة) هق ل يمكقن أن يك كخ وصق يكن في  وت وف وقولا ه: (

صخرة؟ يمكن؟
: أي نعم.الطالب
وغة؟ الشيخ ول وبا يم : أو هذا عولى سبي ل الق

يخور الطالب شص لمن ال انا  ..: يمكن؛ لنا ه يطولع أحيا
يتققراب،يظهر  : الشيخ يوقوق، شققوقوق فيهققا  يشقق كشبة تجري في  يع أن هذه ال

ال فققي هققذه وبالغة أو يكققون مث يم دما أن تكون عولى سبي ل ال عولى ك ل حال إ
دء من  وبر فيها، أو يوقققال:قدرجهنس هذا .. الصخرة شي وت كع يي  حبة الخردل ف

دصققخرة، نعققم، لذه ال لمققن هقق قق  وش وة الخردل قد تكون في  دن حب دن المراد أ إ
وبات بوقدر أنمولققة  كي وب يح ير ج في  وضا الغضا يخ يت في الغ ومققة..وأنا شاهد يتو كخ وم  

يتومققة لهنهققا وهققي مخ وبط قب عولى  يد دبة، نعم، ت ودا وت فيها  وتها وجد اما إذا فتح تما
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كهنهققا هققذا لم دق  لجققد فيهققا فتحققة يعهنققي مخولققو وت لغصن يعهنققي مققا  كفس ال وفي ن
كيء. وش ال
 ....:الطالب
ررض: (( الشيخ ل

ل لم اوات أو في ا يس رخرة أو في ال لص ككن في   ))فت
للهققا وز للهققا أو فققي الرض فققي أعلهققا أو أن وز ووات أو أن دسققما أي في أعولى ال

 )) " أي في أخفى مكققانأو في السم اوات أو في الرضنعم، (( 
دوح الياء؟يأت به الىله لمن ذل ك " ((  )) (يأت) وش الولي ر

.الشرط: جواب الطالب
دنها جواب الشرط في قولا ه: ((  ككالشيخ: ل لت ديةإن  لط وشققر كن)  لإ دن (  )) فققإ

شسققكون لمققا ه ال كز وج ية  ومقق دية وعل لط كر كن) الشقق لإ يزوع م بققق( ومج د ل مضار ع  ي ك) فع وت و(
لفيف (إن ت ك)  كخ دت للول يذوفة  كح لمققا ه السققكون.. عولى الهنون الم ومققة جز كققذا عل

دع م ومجققزو يب الشققرط  لت) جققوا كأ ويقق لفيف وقولا ه: ( كخ عولى الهنون المحذوفة لولت
ي ف اليققاء لما ه حذ ية جز وم كن) وعل يكققن هقذا ....بق(إ وت  حققذ ف الهنققون أصققولها إن 

كهأصولها، قال: " ((  له ا الىل إب إت  رأ وفققى مققالي لمن أخ يب عوليها " هذا  لس وحا يي  )) ف
لع م لز لمن ل وها الولا ه؛ لنا ه  كم لت بها الولا ه) ولم يوق ل: يعول يكون ومع ذل ك قال: (يأ ي

وولقق غ،  ويققان أب كت كولم بها لكققن ال لع لبها ال لن  لتي بهققاالولققا ه التيا سققبحانا ه وتعققالى يققأ
وها  كي لزي عول وجا يي و

مف((  إطي لل له  ين الىل وها (( إ لج ورا كخ لت كس لبا مر  ))  إبي امالخ جلف دائ وها " المؤ لن وكا وم لب  ((
ورة كبقق لع دن ال كولم أ لع وياق، والمعرو ف عهند أه ل ال جس وضى ال وت كوق يم لب يعموع م  جص ص ال وخ يي

كف ظ فههنققا قققال: ((  دول يموع م ال يع كطققفإن الىله لطيييف خييبيرب شول  )) جعقق ل ال
دن الولطيققف لمن ذل ك فإ شم  دصواب أنها أع وكان، وال كبرة بالم لخ بالستخرا ج وال

ين الوقيم : لء الولا ه قال اب لمن أسما
إده             إلعب إده و إبعب كف  إطي يىل وهو ال

لده  دف لعب دف بعبده ولطي ولطي فالولا ه تعالى 
إفه                                                      كف في أوص ا رط دىل وال

لع ان لنو
يف عهنققد  كطقق وفايا المور، والثاني الول وخ يمور و لر ال ورا وراك أس دول إد يف ال الولط

جدع م لققا ه ووققق يي وطف لا ه بمعهنققى  كول وي كبد  وسان إلى الع كح لع الحسان الولي هو ال لق وموا
ددى بالبقاء وعق ا ه فيكقون (لطيقف) يت يم ب كفع السوء ما ل يعول ود لمن الحسان و
يمقور، وفايقا ال وخ لب وفايا  كولم بالخ لع ددى بالباء فهو بمعهنى ال كن تع قدى باللع م فإ وع ويت

وله دف  لطي ول ددى باللع م  كفعموإن تع ود يولوب و كط كولب الم وج لب  فهو بمعهنى الحسان 
يخققو ف، قققال الولققا ه تعققالى: ((  وم يروه أو ال لميي االمكقق إل رطيييف  لل إن ربييي 

كء لش ا يسققف (( لي ييو ومققن؟  وقققال  كء )) الولي  لشيي ا لي لميي ا  إل مف  إطي لل ببي  لر ين   ))إ
وراق ((  لف لبكم بعد ال وما ع  لت كج دسر ال وي لفا ه أن  كط يل لمن  مميعهني و إىلييي لع ينه هييو ال إإ

مم إكي لح ويان حسبال وهن كع وم ولا ه  لئا ه تعالى و وما كس لمن أ وف  دن الولطي لص ل أ  ))، فالحا
كعهنققاه الحسققان، وإن وم وشققاء) ف وي وما  لل دف  لطي ول ددى باللع م ( وع وت كن  ددى با ه: إ وع وت يي ما 
لء ش ل شققي يكقق لطيققف  ول لمققا ه  لعول لل  للكما وفايا، فهو  وخ كولم بال لع وباء فمعهناه ال ددى بال وع وت
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يم با ه، فيا ه معهنى ثال ث لكن مققا  دل ل؟...يعول وصققا ف الولققا ه و وطبققق عولققى أو  تهن
ين وسقق وح درقيق عهند الهناس يوقولون: فلن لطيف يعهني رقيققق  الولطيف هو ال

د ل في قولهنا: ((  دن هذا داخ ين ربي لطيف لم ا يش اءالخولق، وعهندي أ إ
لمققنلنا ه))  اضا  ددى باللع م يعهني معهناه الحسان، فإن الحسان أخ ص أي  تع

يلا ه: ولا ه، وأمققا قققو وف  وط ول ومن  دمن النعاع م عولى  وض يولق أخ ص؛ لنا ه يت يخ كسن ال يح
ولققا ه، لد  جكقق وؤ لن المور وهو مققع الولطيققف كالم لط لوليم ببوا (خبير) الخبير هو الع
كخوة جر وبار يعهني الرض ال يخ دذ من ال ومأخو ورة  كب لخ كولم ببواطن المور  لع وقولهنا: ال
دم در سققبحانا ه وتعققالى عققال لبيقق وخ شس فيهققا فهققو  ود يتقق يذور و يبقق ير فيهققا ال وذ يتبقق التي 

لن المور. ببواط
كخرة أو فققي وصقق ين فققي  لمققن خققردل تكققو لمهنهققا هققذه الحبققة الققتي  طيققب و

وماوات أو في الرض، نعم.  دس ال
 ....:الطالب

إت به ا: (( الشيخ دد أن يققأتييأ يب يب مهنا ه ل  ور كه وت وتفوت ول   )) بمعهنى أنها ل 
وتا ه عوليها.  ور يقد ور  لليظه لسب عوليها، أو يأتي بها  ييحا بها و

....:الطالب
وئة والن المؤلف يوقول: إنها  جي وس  الخصققولة،فققيالشيخ : المعهنى إذا كانت 

لة أو في السماوات أو فققي وصخر كن في  وفتك لمن خردل  لة  ول حب ي ك مثوقا إن ت
لتي بها الرض فإنا ه يأ

لمن العم ل.الطالب  :
ودار هذا الشيء، نعم الشيخ كوق لمن العمال الولي بم  :

لهثم قال عز وج ل:  رنيي لوا إف  كرو رع لم رل إبيي ا رر  كميي رأ لو لة  يصييال إم ال إق لأ يي  لن كب لي ا   ))
إر كمييو كل إم ا رز لع رن  إم لك  إل لذ ين  إإ لك  لب لص ا لأ لم ا  لىلى  لع رر  إب رص لوا إر  لك كمن رل إن ا  ))لع

لمر (( 17[لوقمان: لالة] هذه أربعة أوا يص إم ال إق لأ  )) شقققو ف الوللي ا بني 
ممنققواهي (( إظييي لع مم  رىليي كظ لل لك  رر بشيي ين ال إإ إه  يىل إبيي ال رك  إر رشيي كت يي ل  لنيي كب  ))لي ا 
ونهققي، ثققم تحققذير بوقققولا ه: (( 13[لوقمققان: إن تك مثقيي ال حبييو ة ميين] 

يصييالة )) ثم بعد ذل ك أمققر (( خردل إم ال إقيي ووقققال:ي ا بنييي أ يي  )) ولهققذا 
لت كئقق دم ا يثقق لئب  ووا دشقق لل ال لز ويققة، نعققم، يعهنققي معهناهققا: أ لول كح دت ية قبقق ل ال ويقق لول كخ دت ال

ولت، فوقولا ه ههنا: ((  جم وك يم يصالة بال إم ال إق ولة،ي ا بني أ دصقق ومققة ال وقا كمر بإ )) أ
لتهققا لطها وواجبا يشققرو لنهققا و اة بأركا دمقق وسان تا لتي بها الن لتها أن يأ وم ومعهنى إقا

لتها، وقولا ه: (( جمل وك يم لف ل. الصالةو ووا وهن وضات وال يرو كف لم ل لولم  )) شا
رأمر ب المعروف ((  يذو فو ومح يمر)؟  كؤ يمر بالمعرو ف أين مفعول (ا كؤ )) ا

لل المعققرو ف ورك بققالمعرو ف أي بققالوقو يمر غي كأ وو ورهم  دهناس أو غي التوقدير: ال
دن مققا كر ع هذا المعققرو ف؛ ل دش ور با ه ال وم وأ يرو ف ما  كع ل ل المعرو ف، والم والفع
اا ي ف إذ ومة فققالمعرو لولي دسقق ير ال وطقق لف كتا ه ال در يه الشر ع وأق در كر ع قد أق دش ور با ه ال وم أ
ور ومقق وأ ومققا  ش ل  يك جيب، المعرو ف  ومد؟ هكذا؟ ط وح اعا هكذا يا  كر وش ور با ه  لم يأ ك ل ما 

جق العباد. جق الولا ه أو بح دء يتعولق بح وسوا كر ع  دش با ه ال
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يلا ه: ((  له عن المنكر وقو رن وهقىوا ون كر ع أي  دشق يه ال وكقر كن ش ل مقا أ يكق يكر  كهن )) الم
كهققي دهن كمر بالمعرو ف وال جق الولا ه أو بحوقوق العباد، ال دء ما يتعولق بح عهنا ه سوا
وفايققة؛ لك دب عولققى ال لجقق وفاية؟ وا لك قي أو عولى ال لهن كي وع دب  عن المهنكر ه ل هو واج

لنللوقولا ه تعالى: ((  كرو كم رأ لييي لو إر  رييي لخ رل للييى ا إإ لن  كعو رد لييي مو ة  يم كأ رم  كك رن إم رن  كك لت رل لو
إر لك رن كم رل إن ا لع لن  رو له رن لي لو إف  كرو رع لم رل لمن)104 ))[آل عمران:إب ا كولهنا ( وع ] إذا ج

اة ويان الجهنققس والمعهنققى: ولتكونققوا أمقق وب لل لمن)  د ( وهنا أن كول دما إن جع لولتبعي،ض، أ
دصواب كين ولكن ال وع وض  كر وف ين  دنا ه يكو ير بالمعرو ف وتهنهى عن المهنكر فإ يم تأ
لر كيقق وغ يح ال وصقق ل إصققل وح كير فإذا  وغ يح ال ود با ه إصل دن الموقصو وية؛ ل وفا لك كرض  وف أنا ه 
ونا كد وذا وج يمر، فإ لجب أن تأ وي يص ل فإنا ه  يصود، أما إذا لم يح كوق وحص ل الم لرك  بغي
دمققا إذا رأيهنققا اضققا عوليهنققا، أ ال صار فر يس وكا وت كمر و انا في هذا ال لمن الهناس تهاو
وعن يرون بالمعرو ف ويهنهون  يم يموا عولى هذا وصاروا يأ دن الهناس قد استوقا أ

وفايققة، وقققولا ه: ((  لك كرض  جوقهنققا فقق رنييه عيينالمهنكققر فققإنا ه يكققون فققي ح وا
يهما عققنالمنكر يرهما بالمعرو ف وتهنها ودي ك تأم لل  )) حتى والدي ك؟ حتى وا

دن المققر لرهمققا؛ ل جق غي لمققن حقق دق الوالققدين أعظققم  دن حقق المهنكققر، بقق ل إ
اة قي وليققس إسققاء لهقق كهن وم يمور وال كأ وم دن لول بالمعرو ف والهنهي عن المهنكر إحسا

وداك، نعم. لل ووا كيا ه  ول لإ ين  لس كح يت كن  وم شق  وح فإذا كان كذل ك فأ
قل الطالب وظة و لع ؟...: المر بالمعرو ف والهنهي عن المهنكر ه ل هو المو
كمققرالشيخ ووة، وأ كعقق ود دن و ويققا وب وثققة  ول دث يمققراد ال دن ال وبق أ وسقق كرنا فيما  وذك : ل نحن 

لجب عوليققا ه وي وحد  وحد ك ل أ ددعوة واجبان عولى ك ل أ ين وال ويا وب ليير فال كغ وت كهي، و ون و
كولم، ك ل أحد عوليققا ه أن لع و ل عن  لئ يس ويان أو  وب ية إلى ال وج وحا وعت ال ود جين إذا  وب يي كن  أ
لمن الدعوة؛ لن المر ق ص  يل ذل ك، وأما المر فهو أخ وضت الحا جول غ إذا اقت وب يي
يوقققوع م فققي الهنققاس وت جيققن أن  وب يت كخ ص معين مو هو بققأن  وش ارا إلى  وا ه أم جج وو يت أن 
ور جيقق وغ يت وأن  وفق لييقر  كغ دما الت وظة، وأ لع كو وم وبر  وت كع يي وراع م هذا  وح ولل وهذا  وح يوقول: هذا  وت و
كزت وجقق وع لبولسققان ك إذا  ال، نعققم، أو توقققول  جسره مث وك بيدك تأخذ هذا المهنكر ت

وتطيع  كسقق ومققن ي كمر إلى  كفع ال ور لب دما  جير بالولسان إ وغ يت كع ل  لف دمققاالتغييققروعن ال  وإ
ويحص ل  كجر حتى  لبيخ والز لتهار والتو وذا..بالن لطع هققذا ول هقق وت كسقق وت ولققم   ، فإن 

وضققاء، وهققذا فققي الحوقيوقققة مققا كغ وب وهققة وال ليير بالوقولب وهققو الكرا كغ دت يكون ال في
يزول لبقق ك ل يقق قن المهنكر لو تهنكره بوقول كطولق يعهني بمعهنى أ يم يحص ل التغيير ال

لييققر ولهققذا قققال  كغ لت الت ورجققا ود  عوليققا ه الصققلة والسققلع م: (..لكن هذا أدنى 
لم ان إلي كف ا لع رض إلك أ  ). وذ

....:الطالب
اما الشيخ در لتا ه : ل ما يكون مح كيء إذا نهيهنققالذا وشقق ال  يعهني إذا كققان فيققا ه مث

وكر كهن عن الم
لزما ه أن يأمر ول يهنهى   للا ه[انوقطا ع] ول ووقققو دط في كقق ل واجققب؛ ل  وهذا شر

ولى: ((  وعا اضققا أن لف اتقوا الىله من استطعتموت يروط أي يشقق لمققن ال  )) و
يا ه فققإن كمقق وز كول وي لنا ه لم  ود للا ه أو ب لشي الضرر في ما وخ اوقا فإن  دوق ارا مح وشى ضر كخ ي

دية  لذ ول لشي ا وخ ول؟ إن  دل  وما ه و لز ول دية  لذ لشي ال لمن أذى لكنفوخ يبد  دنا ه ل  وما ه ل لز وول
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ورر ولهققذا قققال: ((  وضقق دية ما فيهققا  لذ لكأ لب لصيي ا لأ لميي ا  لىلى  لع رر  إب رص وذالوا وهقق  (( 
كيت عن المهنكر فل ونه كرت بالمعرو ف و وم وأ يوقول لا ه: إذا  وي دنا ه  وكأ لهيد  كم وت وئة و لط كو وت
ور ومقق دن ال لقققع فققإ كر عولققى هققذا، وهققذا هققو الوا لب ديققة فاصقق لذ وأ يص ل ل ك  كح وي دد أن  يب
دمققا لهققي إ كهن يمور والم ومققأ لذيا ه ال كؤ ييق وذى  كؤ يي ابا  لهي عن المهنكر غال دهنا بالمعرو ف وال
انققا وجارة أحيا لح لميا ه بال كر وي لص ل الحال إلى أنا ه  وت دبما  ير وية و لر كخ شس دما بال بالوقول وإ
وا ه ذلقق ك وب وبا ه أو ما أش ككسر با وي وتا ه أو  ور ديا وس يب  جر وخ يي دنا ه  لص ل الحال إلى أ وربما ت
دما إذا اوقا أ دوق ارا مح دد أن يكون أم يب در في المال ولكن ل  ور لكن الخير هذا ض

كيء. وش لب وس  كي وول وف ورر  دض اما عن ال كان وه
....:الطالب
شره، وقققال: (( الشيخ يضقق شره وقققد ل ي يضقق دنا ه قققد ي إميين: ما هو؛ ل ين ذلك  إ

كمور كل إم ا رز وعققةلع وب كر لر ال يمققو لمققن ال وبق  وسقق وليققا ه مققا  يمشققار إ دن ذل ك) ال  )) (إ
لىلييى(( لع رر  إب رصيي لوا إر  لك كمن رل إن ا لع له  رن لوا إف  كرو رع لم رل إب ا رر  كم رأ لو لة  يصال إم ال إق لأ  

لك  لب لص ا لأ كي (( لم ا  وأ وقال:  إر))  كمو كل إم ا رز لع رن  إم لك  إل لذ ين  وهاإإ لت وما يزو كع وم  )) أي 
كزع م وعقق كحققوال وال يئون وال يشقق لبها " (المور) بمعهنققى ال يجو يو لل وزع م عوليها  كع يي التي 
دنهققا لل يع م عوليهققا  وز كعقق يي وهققا الققتي  لت وما يزو كع وم يعول أي  كف وم كسم ال ههنا مصدر بمعهنى ا

وبة والولا ه أعولم . لج ووا
لال((  لف مم  رىليي إع إه  إبيي لك  لليي لس  ري لل لم ا  إبي  لك  إر رش كت رن  لأ لىلى  لع لك  لدا له لج ا رن  إإ لو

لم ا كه رع إط كرككت جشقق ورا بال ومقق لة الوالققدين إذا أ وعقق يمَ ا لمققن فوائققد اليققة تحريقق  (( 
للا ه: ((  ووقو لم الل كه رع إط كت ورا بها فإنهمافال  وم وية أ لص كع وم ييوقاس عولى ذل ك ك ل   )) و

لل الرسول عوليا ه الصلة والسلع م: (  كو ووق لل وعان؛  وطا يي نقل  كىلييو رخ لم إل لعو ة  ل ط ا
إل ق لخ ا ليو ة ال إص رع لم  ).في 

ومققا يه دوق وح ي،ط  لوق كس يي وما ل  يه ور كف يك كين و ود وق الوال يسو يف دن  لة الكريمة أ وي لمن فوائد ال و
للا ه: ((   كو وققق كن  لمقق وخققذ؟  كؤ يت ون  كيقق لمققن أ قر  لبقق ون ال لي المقق رن دد إفييي اليي لم ا  كه رب إح لصيي ا لو

هف ا كرو رع ورانلم يم كين ويققأ ور وكققاف ومققا  يه دن ومققع أ افققا  يرو كع وم وما  له لت وب وح وصا يم لب ومر  وأ دنا ه   )) فإ
كفر  يك بال

للا ه: ((  كو ووق لل لهنين؛  لم كؤ يم لبي ل ال وس وبا ع  جت يجوب ا يو ومة  لري وك لمن فوائد الية ال رعو إب يت لوا
يي لليي إإ لب  لنيي ا لأ رن  لميي لل  إبي يلا ه تعققالى: (( لس وقققو يه  جيققد وؤ يي إ ق )) و إق لشيي ا كي رن  لميي لو

إل إبي لسيي لر  رييي لغ رع  إبيي يت لي لو لد ى  كهيي رل كه ا لليي لن  يييي لب لت لميي ا  إد  رعيي لب رن  إميي لل  كسييو ير ال
هرا إصييي لم رت  لء لسيي ا لو لم  ينيي له لج إه  إىل رصيي كن لو يلى  لو لتيي لميي ا  إه  بل لو كنيي لن  إني إم رؤ كميي رل  ))ا

].115[الهنساء:
يهققم يع لج كر وم يهم  ور لف وكققا يهم و وهن لم كؤ يمقق لئق  ول وخ وع ال لمي وج دن  وأ لريمة  وك لئد الية ال ووا وف لمن  و

للوقولا ه: ((  كملإلى الولا ه؛  كك كع إج رر لم يي  لل إإ يم   )).كث
للا ه: ((  كو ووق لل ولى الولا ه؛  لق إ كول وخ كين ال وب وم  كك يح دن ال لدها أ لئ وفوا لمن  ككييمو كع إج رر لم يى  لليي إإ

كصر. وح شل عولى ال يد وي لديم الخبر  كوق وت دن  )) فإ
اما؛ لوقولا ه: ((  كول لع لء  وشي ج ل  يك لا ه تعالى ب ية الول وط لمهنها إحا فأنبئكم بم ا كنتمو

كولم.تعمىلون لع يكون إل عن  وي وم ل ل  كع وء بما ن وبا كن دن ال  )) فإ
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للا ه: ((  لع م لولققا ه؛ لوقققو يت الكل وبققا كث ووائققد اليققة الكريمققة إ وف لمققن  رموو كك كئ بب لن كأ  ))لفيي
وبار. كخ يء إ والنبا

ولا ه: (( دن ققو وئة فققإ جي وسق ومقال ال لمقن الع لكلنسقان  لل در  وتحذي اضا  لدها أي لمن فوائ و
كئكم بب وهنا.فأن يا ه عولي يا ه الول وم در وح لر  كم وع في أ ووق ون لذير حتى ل  كح يد الت لفي يي  (( 

لن وغققة فققي الوقققرآ وبل لة فققي ال وغايق يغ ال يولقو يب اضقا  لة أي لمن فوائققد اليقة الكريمق و
للا ه: ((  للوقو لريم؛  وك كئكمال بب يأفأن دبقق وهن يي دنققا ه قققد  يوق ل: فأجازيكم؛ وذلقق ك أ وي  )) ولم 

دكققد، وؤ يم دنققا ه  ور الولا ه النباء؛ ل وك وذ وفر لا ه ف كغ يي لم ل ثم  وع وما  لب وع م الوقيامة  ويو النسان 
وزاة فإن الولا ه تعالى قد يغفر عن المذنب بدون  وجا دما الم  ..أ

لصققية ودين فققي غيققر مع لة الوالقق وطاعقق يجققوب  يو لة الكريمة  لمن الي وخذ  كؤ يي وه ل 
كين؟ وأ لمن  لتهم  وع يجوب طا يو الولا ه؟ 

كرك.الطالب جش وعن ال دل  : لنا ه ما نهى إ
لتهم...: إي الشيخ  لكن نهى عن طاع

 بالشرك.طاعتهم مو: نهى عن الطالب
لمققن أيققن ..: أيالشيخ اذا  ونهققى عققن الطاعققة إ  ول نهى عققن الطاعققة مققا 

وبة؟ لج نعر ف أنها وا
افا.الطالب : صاحبهما في الدنيا معرو
هف ا: قولا ه: (( الشيخ رني ا معرو دد كهم ا في ال رب إح لمققن الصقق لص ا  )) يعهنققي 

ورا بغيققر ومقق وأ ج ل حققال إذا  يكقق لمن الية الكريمة، وعولققى  وخذ  كؤ يي دنا ه  الكلع م عولى أ
كت وت وعة في المعصية وسققك ومت الطا در وح كت عن ذل ك  وت ومعصية فالية سك الق

ولا ه: ((  دن قققو ييوقققال: إ ودا ذل ك، لكققن قققد  وع دما  ربهم ا فييي الييدني اع إح لص ا و
هف ا د كمعرو وشقق دنققا ه ل  وية؛ ل لصقق كع كيققر الم لتهما في غ لب طاع يجو يو قل عولى  يد وي  (( 

شل ود وت كسقق يي لرهمققا وعولققى هققذا فوقققد  وثال أم لبامت وتهما في المعرو ف  أن مصاحب
لع م قققولا ه: ((  هفيي ا بعمو لبوص احبهم ا فييي الييدني ا معرو )) عولققى وجققو

دن شققيخ وسققبق لهنققا أثهنققاء التفسققير أ دهنققا ه  وية ولك لصقق لتهمققا فققي غيققر المع طاع
ور دع لهمققا ول ضققر كفقق ون يتهمققا فيمققا فيققا ه  يب طاع لج السلع م ابن تيمية يوقول: ت
ور وكقق وذ يب عوليا ه الطاعققة، ولهققذا لمققا  لج در عوليا ه فل ي دما ما فيا ه ضر عوليا ه فيهق أ
لده مققا شققاء قققالوا: بشققرط أل ول لل و وما لمن  و ك  دول وم وت للألب أن ي ي ل العولم أن  أه

در الولد فإنا ه ليس لا ه  وض در الولد فإن  يض دولق كوي  بق ل قققالوا: بشقرط ألأن يتم
وكا ه. دول يا ه فوليس لا ه أن يتم يت ووقت با ه حاج دول يتا ه فإن تع لبا ه حاج وق  دول وع وت دره وأل ت يض

دولوقت الحاجة.الطالب : تع
ال حاجققةالشيخ دل مث لجققد غيققره و ال مققا ي دصة بمعهنى أنققا ه مث يتا ه الخا : ل، حاج

ال إناء يحتاجا ه و ديققة لكن ..-ك ل شيء بيحتاجا ه- لكن مث لر كه شز يجهققا مققاال  يحتا
وعا ه بهققا وتا ه واستمتا جوت عولى البن حاج وف يي وكها؛ لن هذا  دول وم نوقول لألب أن يت

نعم.
...:الطالب
لمن غير الية.الشيخ : إي بس 

...:الطالب

11



لمن غير الية الشيخ لة أخرى ....: أي  دل لد لمن أ  
وئققاء مهنكققم ....: الطققالب  وبققدا بيهنهنققا وبيهنكققم... إذ قققالوا لوقققومهم إنققا بر

...العداوة والبغضاء 
لتهما بالمعرو ف..: إي نعم ك ل هذا يهنافي الشيخ يمصاحب ؛ لن ليس معهنى 

لمققن الكفققر لغقق،ض مققا همققا عوليققا ه  يتب لولية ب ل أنت  دبة وال وح وي لهما الم لد كب يت أن 
لطيهما ما كع يت دتصفا بها ولكن  يضهما عولى هذه الصفات التي ا يتبغ كرك و جش وال

يب لهما.  لج ي
وشة لهما....:الطالب وشا  ....بالب
وس سببا ه الدين أنا ه الشيخ للولدين لي وسببا ه  وبس هذا ما هو  لإي  لهنققا ه..:   عن دي

دوقولققب والكفققر لن فهذا أمر توقتضيا ه الطبيعة، والعققداوة والبغضققاء فققي ال
دد الولية . لض العداوة 

....: الطالب
لذيهم بمعهنى أنهنا ...: نعم، ما يمهنع هذا الشيخ كؤ ين وهنا ما  دهن ومققا أشققبا ه....  ولك

ال إذا كققان الوالققدان لع م موقققال فمث ووقا وم اضا: قد نوقول: لك ل  ذل ك، ثم يوقال أي
وءةأو غيرهققم ورا وبقق لولققن هققذه ال كع ين لخققران بققا ه فولهنققا أن  وت وحققان بققالكفر ويف دج  يتب

درض لهمققا كين فهنحققن ل نتعقق وم لل وسققا يم كين  وت لك وسا وضاء، وإذا كانا  كغ ووة والب ودا وع وال
جدين، والمهققم أن الولققا ه لمن ال يموع م مما هم عوليا ه  يع لة ال وف لص درأ عولى  ولكهنهنا نتب

كهم ا في الدني ايوقول: ((  رب إح جدين فل تصاحبهماص ا  )) أما فيما يتعولق بال
وعاديهما يت لعد عهنها و وت ورههما وتب كك ادا فيما يتعولق بالدين يجب أن ت بمعرو ف أب

دية لوقمان: ((  لص وو للثم قال تعالى في بوقايا  لقيي ا رث إم كك  لتيي رن  إإ له ا  ين إإ يي  لن كب لي ا 
نة  لر رخ لصيي إفي  رن  كك لت لف نل  لد رر لخ رن  إم نو ة  يب لخققره فققي16))[لوقمققان:لح ] إلققى آ

وخالفة؛ لوقولا ه: ((  يم لمن ال كبن  ير ال لذي وتح ودة وهي  لئ ووصية فا يأت بهيي اهذه ال
يتا ه.الىله  يفو وت وفى عوليا ه ول  )) فل تخ

لمن أين لتا ه  كدر يق يع م  وما وت دز وج ل و لم الولا ه ع كول يموع م ع يع لمن فوائد الية الكريمة  و
دنققا ه يوقققول: ((  لمققن أ يمققوع م؟  يع يخققذ ال كأ فتكيين فييي صييخرة أو فيييون

ايققا عولققى الرض وليققسالسم اوات أو في الرض  )) والذي يكون باد
لتا ه وط وحققا لإ كولققم الولققا ه و لع يمققوع م  يع لمهنققا ه  لمن باب أولى، فيسققتفاد  في الصحراء 

لبها. لن  اضا وذل ك بالتيا يع م قدرتا ه أي وتما
لمققن أسققماء الولققا ه ((  يت هذين السققمين  وبا كث لمن فوائد الية الكريمة إ إنو

وفة.الىله لطيف خبير جص لمن ال وهناه  دم وض يت ما ت  )) وإثبا
جددة؛ لوقولا ه: ((  وع وت يم دن السماوات  لمن فوائدها أ  ))أو في السييم اواتو

اة فققي الوقققرآن، وع يمو كج وم كذكر  يت كبع وأما الرض فولم  وس يرو ف وهو  يدها مع وعد
دن الولا ه تعالى أشققار دنا ه بالفراد، ولك لر الرض فإ كك لذ لمن  ش ل ما في الوقرآن  ك

للا ه تعالى: ((  كمع في قو وج دنها  نتإلى أ لع سييم اوا ل ق سييب كه الييذي خىليي الىل
لىلهن إض مث إمن الر ولا ه: (( و دن قققو لىلهن )) فققإ ديققة فققيمث لول كث لم وراد ال ييقق  (( 

ديققة فققي لول كث لم وع م أن تكققون  لز وولقق وف لحيولة  وت كسقق يم ديققة  لف كي وك دن المثولية فققي ال العدد إذ أ
ودد فوق،ط  وع ال
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ويا لوقمان: ((  وصا وو لمن بوقية  ررثم قال تعالى  كميي رأ لو لة  يصييال إم ال إقيي لأ يي  لن كب لي ا 
لك لب لصيي ا لأ لميي ا  لىلى  لع رر  إب رص لوا إر  لك كمن رل إن ا لع له  رن لوا إف  كرو رع لم رل  ))[لوقمققان:إب ا

وئهم بهققذه17 ييوصققوا أبهنققا وبققاء أن  لغي لل وب كهن وي دنا ه  لمن فوائد الية الكريمة أ وف  [
كمققر بقالمعرو ف الهنهقي عققن وقققاع م الصققلة اش بعققد؟ ال لإ وصقال الربققع:  لخ ال

وب ك. وما أصا كبر عولى  دص كهنكر ال يمق الق
جولا ه ((  يك ودأ بها قب ل هذا  وب ي ث  كي وح ية الصلة  دي لم وه لمن فوائدها أ إمو إقيي يي أ لنيي كب ييي ا 

لالة يص  )).ال
لدها أهمية. لمن فوائ و
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